POLEŠOVICE
Datum: 7. 4. 2014
Počet obyvatel: 2.027
Starosta: Ing. Michal Zapletal
Silné stránky:
 multifunkční sportovní areál s amfiteátrem pro 600 lidí
 vlastní vodovod se 3 novými vrty, kanalizace a ČOV
 rozšíření a zateplení MŠ
 revitalizace městské zeleně kolem ZŠ
 rozvoj vinařství
 rozhledna
 rybníky
Slabé stránky:
 špatný stav místních komunikací
 dosud neotevřené muzeum vinařství
 chybí nové veřejné LED osvětlení (investice 6.500.000 Kč)
Hrozby:
MAS – spolupráce:
 vodovod: Tučapy, Vážany

MAS – očekávání:
 rozhodování o projektech v místě
 podpora místní kultury a školství
 společný nákup energií (+Vážany, Kostelany)
Životní prostředí:
 problém: eroze
 odpady: svoz komunálního odpadu zajišťuje OTR; vlastní svozový vůz na tříděný odpad;
sběrný dvůr s drtičem bioodpadu
Podnikatelé:
 vinařství – např. Vaďura
Sociální oblast:
 2 DPS – 22 + 10 lůžek, plné
 plán: vybudovat 4 obecní byty – možnost podpory z MAS
Bydlení:
Struktura bydlení : převážně samostatně stojící rodinné domy (98 %), 6 bytových domů po 6-ti
bytech (36 bytů)
Nová výstavby : je připravena lokalita pro výstavbu 29 samostatných RD ( 20 RD je ve výstavbě a
9 pozemků je volných ve vlastnictví obce)

Obchod a služby:
obchody : nákupní středisko ( Jednota + průmyslové zboží), řeznictví, pekárna, večerka
služby : soukromé kadeřnictví 3 x, čistírna oděvů (sběrna)
Školství:
 MŠ (100 dětí), ZŠ 1.+2. stupeň (190 dětí), ZUŠ – pobočka z Uherského Hradiště
Zdravotnictví:
Vlastní zdravotní středisko (2 x praktický lékař, 1 x dětská lékařka), dále jsou v obci
2 stomatologové a lékárna

Kultura a sport:
 projekt Muzea vinařství – možnost podpory z MAS?
 plán opravit okolí kostela (špatná spolupráce s farářem) – možnost podpory z MAS?
 společenské akce: Víno Slovácka –regionální košt 23.8.; hody (říjen); folklórní odpoledne;
zarážení hory; žehnání svatomartinských vín (11.11.)
 sport: kopaná (potřeba opravit šatny), stolní tenis, volejbal, šachy
Spolky:
 Folklorní sdružení
 SDH
 TJ Sokol – stolní tenis, volejbal, šachy (v sokolovně)
 1. FC – kopaná
 Orel
 mužský a ženský pěvecký sbor
 zahrádkáři (vč. vinařů), včelaři
 skauti
Cestovní ruch:
 potřeba podpory vinařů, včelařů, ovocnářů
 cyklostezky: chybí Nedakonice – Polešovice
 2 penziony, chtěli by i obecní penzión s cca 50 lůžky
 plán: koupaliště ve štěrkovně (za 4 roky, po vytěžení)
Technická infrastruktura:
 vlastní vodovod se 3 novými vrty, kanalizace a ČOV
 problém: opravy místních komunikací
Plánování:
 územní plán: v r. 2015 chtějí nový, včetně průmyslové zóny a ploch pro rozvoj bydlení
 KPÚ: nemají, ale chtějí pořídit co nejdříve (řešení protierozních opatření; R/55)
 Strategický plán: MAS
Hospodaření obce: z rozpočtu 40.000.000 Kč/rok bez potíží splácí úvěry, finanční rezervu nevytváří

